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Hallo allemaal, 

Inmiddels zijn we alweer in juni 
en spreken we niet meer over 
voorbereidingswerk voor onze 
stichting, maar zijn we volop 
invulling aan het geven aan onze 
plannen. 
Terwijl u dit leest zitten we 

midden in een zeer drukke periode, met verschillende 
evenementen, een voorbereidingsdag voor veldwerkers, een stand 
invullen op een groot evangelisch congres en een reis naar 
Brazilië. Je zou bijna vergeten dat we daarnaast ook nog gewoon 
naar ons werk gaan en een gezin met 4 kinderen hebben. Met 
deze nieuwsbrief willen we laten zien waar we nu staan als 
stichting en hoe u ons kan helpen om verdere stappen te nemen.  
 

We hebben inmiddels in Nederland een goed werkend bestuur, 
een groeiende groep vrijwilligers, een groeiende naamsbekendheid 
en we organiseren diverse activiteiten om geld in te zamelen en 
nog meer bekendheid te genereren. Ook in Brazilië hebben we 
inmiddels een stevige basis gelegd met het oprichten van de 
Braziliaanse stichting, met een Braziliaans bestuur. Samuel zal 
de eerste helft van juni in São João del Rei de laatste papieren 
tekenen waarmee de donatie van het stuk grond ook helemaal 
officieel geregeld is. De afspraak met de burgemeester is nog 
steeds dat we binnen een jaar starten met onze activiteiten. Om 
de volgende stappen te kunnen zetten en daadwerkelijk het 
kindertehuis met alles eromheen te kunnen bouwen, hebben we 
meer donateurs nodig. We kunnen ons voorstellen dat velen van 
jullie afgelopen jaar vooral nieuwsgierig waren hoe serieus wij zijn 
en hoe we alles vorm zouden geven. Nou, dat hebben we wel laten 
zien, toch?  
 

Daarom vinden we het nu tijd om specifiek om een financiële 
bijdrage te vragen. Bij deze nieuwsbrief zit een machtigingskaart. 
Hiermee kunt u ons eenvoudig steunen door periodiek (of 
eenmalig) geld te doneren. Zelf overschrijven kan natuurlijk ook 
nog steeds. Zie daarvoor onze gegevens onderaan de nieuwsbrief. 
Vanzelfsprekend zijn we de mensen die ons al steunen ontzettend 
dankbaar! 
 

Waarom zou u ons helpen? In de eerste plaats natuurlijk omdat u 
zo mee kan helpen om kansarme kinderen een betere toekomst te 
bieden. Maar daarnaast weten velen van jullie dat dit al jaren 
onze droom is en we zouden het zeer waarderen als u ons zou 
helpen om die te verwezenlijken. 
 

Laura en Samuel van de Raa 

Oproep 
Helpt u mee om ons werk in 

Brazilië verder vorm te geven? 

Om de activiteiten in Brazilië uit 

te voeren hebben we dringend 

vaste donateurs nodig. We 

hebben de ambitie om eind van 

het jaar 100 vaste donateurs te 

hebben.  

 

Via bijgaande machtigingskaart 

kunt u eenvoudig een vaste 

donateur worden. U kunt de 

machtigingskaart aan ons 

afgeven, opsturen per post of 

scannen en mailen naar: 

penningmeester@ng-brasil.nl 

Vrijwilligster in het 

zonnetje 

 

Als iemand veel voor de 

stichting doet, dan is het 

Raquel van de Raa wel. Hoog 

tijd om haar op deze plek in het 

zonnetje te zetten. Deze ruimte 

is veel te klein om alles te 

vermelden wat ze voor ons doet. 

Kleding sorteren, helpen bij 

activiteiten, de stichting 

promoten bij (letterlijk) iedereen 

die ze tegenkomt en nog veel 

meer…  

We zijn u erg dankbaar! 

mailto:penningmeester@ng-brasil.nl


 
 
 

Culinaire benefiet middag in Tilburg 
Hou je van lekker eten en wil je ook nog eens 
iets goeds doen voor kansarme kinderen in 
Brazilië? Dan is dit het ideale evenement 
voor jou! We organiseren een Culinaire 
Benefiet Middag op zaterdag 6 juni van 
12:00-17:00. Deze keer in Tilburg aan de 

Robert Fruinstraat 23.  
Met dank aan Raquel van de Raa en vele andere vrijwilligers 
zullen tijdens deze middag meer dan 25 verschillende hapjes van 
over de hele wereld geserveerd worden. 
Daarnaast is er ook aan de kinderen gedacht met activiteiten en 
speciale kinderhapjes. Het is dus een leuk uitje voor het hele 
gezin! 
Verschillende sponsors hebben een cadeau gegeven zodat we ook 
een loterij kunnen houden waarbij u kans maakt op verschillende 
dinerbonnen en andere prijzen. 
Kom lekker allerlei internationale hapjes proeven en draag zo ook 
nog eens je steentje bij aan het bouwen van ons kindertehuis in 
Brazilië!  
We zien uit naar je komst! 
 

Sponsorloop Prins Bernhardschool 
Woensdag 27 mei heeft de school van onze 
kinderen haar jaarlijkse sponsorloop 
gehouden. Dit jaar werd onze stichting 
uitgekozen als het goede doel, waarvoor alle 
kinderen geld in gingen zamelen en zoveel 
mogelijk rondjes hebben gelopen. In de 

week ervoor heb ik (Laura) aan de verschillende klassen een 
presentatie gegeven over de stichting. Leuk om te ervaren hoe 
nieuwsgierig en betrokken heel veel kinderen zijn. Het is voor 
velen toch nog wel een schok om te zien dat niet ieder kind op 
deze wereld het zo goed heeft als wij hier in Nederland.  
Op dit moment weten we nog niet hoeveel de sponsorloop exact 
heeft opgebracht, maar onze eigen kinderen zijn vol 
enthousiasme de huizen langs gegaan en hebben samen wel 5 
lijsten vol sponsors gevonden! 
Het is ook goed voor hen om 
op deze manier betrokken te 
zijn bij onze stichting. 
 

Sponsorloop in Bergen op Zoom 
Zaterdag 30 mei hebben we zelf, onder 
leiding van Meriellen van de Raa, ook weer 
een sponsorloop georganiseerd. Deze keer 
in de bossen van Bergen op Zoom. 
Deelnemers konden kiezen voor een 

afstand van 5 of 10 km. Toen we ’s ochtends in de auto stapten, 
kwam de regen en hagel met bakken uit de lucht vallen. 
Onderweg werd het geleidelijk aan droger en uiteindelijk hebben 
we prima weer gehad met zelfs een lekker zonnetje! Ideaal om 
lekker hard te lopen en de deelnemers hebben hun afstand ook 
allemaal volbracht. We willen iedereen – deelnemers, vrijwilligers 
en supporters – bedanken voor hun inzet! In een volgende 
nieuwsbrief zullen we laten weten wat de opbrengst is geweest. 

 

 
 

 

Eurospirit 2015 

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni 

staan wij met een stand op de 

eurospirit conferentie 

Komt u ook kijken? Meer 

informatie over eurospirit vind 

u op www.eurospirit.nl 

Eerste kwartaal-

verslag 2015 
Omdat we transparantie hoog 

in het vaandel hebben staan, 

verantwoorden we elk kwartaal 

d.m.v. een kwartaalverslag. Het 

verslag van het eerste kwartaal 

2015 kunt u vinden op:     
http://ng-brasil.nl/transparantie-

kwartaalverslag-eerste-kwartaal-

2015/ 

Organiseer ook een 

activiteit voor de 

stichting! 
Heeft u nog ideeën voor een 

activiteit om hiermee donaties 

op te halen voor de stichting?  

Schroom niet en laat het ons 

weten.  

Er zijn diverse mogelijkheden. 

Van uitgebreide 

sportevenementen, culinaire 

middagen tot klusjes of een 

rommelmarkt.  

Indien u een activiteit wilt 

organiseren maar geen concrete 

ideeën heeft, dan helpen wij u 

graag om te komen tot een 

mooie activiteit die bij u en de 

stichting past. 


